
 مجموعة المواهب

 

 اخبار جيدة!

 المدارس مع بالتعاون األطفال، رعاية مركز يعمل !GO .مميز شيء ،Almere ألميرا في يحدث جديد شيء هناك

 .المواهب مجموعات :الصغار لألطفال مبتكر تطوير مفهوم على االبتدائية،

سنوات وتلتزم بمنح األطفال بداية  4و  2تتراوح أعمارهم بين  الذين Almereإن مجموعات المواهب مخصصة لألطفال المقيمين في ألميرا 

 نحن نقوم بعمل بذلك من خالل تطوير المواهب االجتماعية والمعرفية من خالل اللعب. .1سريعة في المجموعة 

خيارات فعالة وقابلة للتنفيذ لمنح يبحث طاقم التدريس والخبراء معًا هنا عن  .Almereيتم إنشاء مجموعات المواهب كتجربة في موقعين في ألميرا 

لبلدية الميرا  VVEتعد مجموعات المواهب جزًءا من سياسة التعليم المبكر و تعليم ما قبل المدرسة  األطفال المزيد من الفرص للتطور الناجح.

Almere. دون تعثر أو تخلف  1مجموعة يتمثل طموحنا في أن يتطور جميع األطفال على أفضل نحو ممكن، حتى يتمكنوا من الذهاب إلى ال

  )لغوي(.

 

  كيف نقوم بعمل ذلك؟
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و بفضل ذلك، يتمكن  أنصاف أيام. 4لذلك يأتي األطفال عادة لمدة  ساعة. 16يذهب الطفل في مجموعات المواهب إلى صالة لعب األطفال لمدة 

 نحن نضمن أن يكون العرض التعليمي والمنهج للمجموعة على أعلى درجة من الجودة. األطفال من تعلم المزيد من بعضهم البعض ومن المشرفين.

  غار.فإننا، على سبيل المثال، نعمل مع أفضل المدرسين التربويين الذين يتم تدريبهم بانتظام على أحدث التطورات في مجال تحفيز األطفال الص

يتم دعم طاقم التدريس بشكل كبير من قبل مدرب محترف على  توفير أعلى مستوى من التعليم. ومن خالل التعاون مع الخبراء في الدولة، فإنه يمكننا

  .HBOمستوى التعليم المهني العالي 

 

  ماذا نتوقع من الوالدين؟

قضون وقت أطول في فهم ي ألن األطفال ال يتعلمون فقط خالل األربعة أنصاف أيام هذه. تتوقع كل مجموعة مواهب الكثير من أولياء األمور أيضا.

نحن نعقد اتفاقيات حول هذا األمر مع بعضنا البعض ونقوم أيًضا بتسجيل  لذا، فإن التعاون والتنسيق الجيدين مع أولياء األمور شرط مهم. المنزل.

  .Talentgroepيعد االمتثال لهذه االتفاقيات شرًطا للمشاركة في مجموعة المواهب  هذه االتفاقيات.

 

 

 يلعب األطفال كما هم معتادين؟هل يجب أال 

و بالطبع، يجب أن يتعلم األطفال  ال داعى للقلق؛ إن األطفال ال يجلسون على مقاعد المدرسة في مجموعات المواهب. هل مازال هناك مجاال للعب؟

و بحيث نعلم األطفال شيئًا ما في نفس إننا نقوم بذلك في مجموعات المواهب على نح إن كثرة اللعب تعني اكتشاف العالم. الصغار من خالل اللعب.

حتى أننا ندرس لهم العلم  على سبيل المثال، أثناء القراءة، أو أثناء تمثيل األدوار أو أثناء اللعب على طاولة الرمل. الوقت، دون أن يالحظوا ذلك.

  هم و هم يلعبون.و هكذا، تتطور لغتهم ومستوى تفكير والتكنولوجيا على نحو يمٍكن األطفال من فهمها جيدا.



 لما نفعل هذا؟

 الحد من التعثر في )اللغوي(

يمكن  الهولنديين.يعاني العديد من األطفال في العائالت التي ينحدر آباؤهم فيها من بلد أو ثقافة أخرى من التعثر أو التخلف )اللغوي( مقارنة بأقرانهم 

أنه تعثر لن يتمكنوا من التغلب  .1بها األطفال الذين يعانون من التعثر في المجموعة  أإن هذه هي الطريقة التي يبد أن يصل هذا التأخر إلى عامين.

يهدف البرنامج بأكمله إلى مكافحة  هذا هو بالضبط ما نريد تغييره بمجموعات المواهب. وهذا أمر مؤسف للغاية. عليه خالل بقية حياتهم المدرسية.

وبالتالي منحهم المزيد من الفرص لفترة مدرسية رائعة والمزيد من  1اد األطفال جيدًا للمجموعة دإن الهدف هو إع التعثر أو التخلف )اللغوي(.

  الفرص للمستقبل.

 

 لآلباء واألمهات المتحمسين فقط

شروًطا  ، إال إننا نضعAlmereعلى الرغم من أن مجموعات المواهب متاحة لجميع األطفال الصغار في ألميرا  إن مشاركة الوالدين مهمة جدا.

والسبب في ذلك هو أنه ال يمكن لألطفال التقدم إال إذا شارك  يسمح فقط لألطفال الذين لديهم آباء من ذوي الدوافع العالية االنضمام إلينا. للمشاركة.

على سبيل المثال، من  .ليتحمل اآلباء مسؤوليتهم في كل من مجموعات المواهب وفي المنز لذلك نحن نعمل بشكل وثيق مع الوالدين. آباؤهم أيًضا.

نحن نعقد اتفاقيات  .Talentgroepخالل األلعاب الملهمة أو من خالل القراءة التفاعلية في المنزل، والتي يتم تنسيقها بواسطة مجموعة المواهب 

 م، مع الوالدين، على تطور الطفل.وهدفنا هو العمل كل ي محددة حول هذا األمر ونخضع بعضنا البعض للمساءلة إذا لم يتم الوفاء بهذه اإلتفاقيات.
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  لقد تكونت مجموعات المواهب بالتعاون مع المدارس اإلبتدائية


